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PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO  

“DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO Nº 

004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO, 

CONTRATOS E OUTROS ATOS NO AMBITO JURIDICO.” 

 

                      Érica Guimarães Farias, responsável pelo Controle Interno do Município 

de Óbidos, nomeado nos termos de Decreto nº 012/2021, declara, para os devidos 

fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do 

§1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou 

o processo administrativo Nº037/2021/SEMPOF/PMO, proveniente do Processo 

Licitatório – Inexigibilidade de nº004/2021/PMO /SEMPOF, cujo objeto é a 

contratação de prestação de serviços técnicos jurídicos especializados na área de 

licitação, contratos e outros atos no âmbito jurídico para atendimento de 

demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças – 

SEMPOF, no exercício de 2021, conforme abaixo melhor se especifica:  

 

   RELATÓRIO: 

 

   Tratam os autos de processo de licitação na modalidade de 

inexigibilidade, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF 

  O processo iniciou por provocação do Secretário de Finanças, para o 

período de 12 (doze) meses. 

  Despacho de 29.03.2021 do Exmo. Prefeito Municipal, autorizando o 

prosseguimento nos autos. 

  Impõem aos autos do processo, termo referência, justificativa da 

contratação e do preço, portaria dos fiscais, carta de proposta, experiências 

profissionais. 

 

  Relatado o bastante. 

 

  FUNDAMENTAÇÃO: 

 

  A questão dos autos é acerca da legalidade do procedimento de 

licitação na modalidade inexigibilidade para contratação de prestação de 

serviços técnicos jurídicos especializados para área de licitação, contratos, e outros 

no âmbito jurídico. 
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  O art. 25, da Lei nº 8.666/93; instrui: 

“Art. 25º. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição em especial: 

II – Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 

desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 

publicidade r divulgação; 

 

  A proposta apresentada atende aos requisitos para inexigibilidade, 

uma vez que os serviços solicitados são considerados de alta especialização e 

extremamente singular. 

  Com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93, o processo 

encontra-se revestido de todas as formalidades legais. 

 

                      CONCLUSÃO: 

 

  Com essas considerações e igualmente acompanhando o parecer 

jurídico, opino favoravelmente a contratação sobre a qual versa o presente 

processo, prosseguindo-se no feito na forma da lei.  

 

É o parecer do Controle Interno  

 

 Óbidos-PA; 15 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Érica Guimarães Farias 

Controle Interno 

Decreto nº012/2021 
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